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 Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung

ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao

sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

 Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính

phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới Y tế cơ

sở trong tình hình mới.

 Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

về việc Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

ngành Y tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

 Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 22/03/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức

khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

CĂN CỨ TRIỂN KHAI LẬP HSSK NGƯỜI DÂN



HIỆN TRẠNG TRIỀN KHAI HSSK

1. Số đơn vị triền khai

 Tổng trạm y tế xã/phường: 141 đơn vị.

 Tổng số cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện/thành phố: 9 đơn vị.

 Tổng số cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh: 10 đơn vị.

 Tổng số phòng khám đa khoa tư nhân: 14 đơn vị.

 Tổng số bệnh viện tuyến trung ương: 03 đơn vị

2. Quá trình triển khai

 Thực hiện kết nối dữ liệu hành chính từ các nguồn: BHXH, BHYT, dữ

liệu tiêm chủng, … vào phần mềm quản lý Hồ sơ sức khoẻ điện tử.

 Thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu từ hệ thống Quản lý thông tin

bệnh viện - HIS đang sử dụng tại các đơn vị vào phần mềm Hồ sơ sức

khoẻ điện tử.

 Việc tạo lập mã số định danh y tế (ID cá nhân) trên phần mềm Hồ sơ

sức khỏe điện tử được tạo trên nguyên tắc sử dụng Mã số bảo hiểm xã

hội và Quy tắc quản lý của hệ thống.



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 Đến nay hệ thống đã khởi tạo được hơn 1.267.949 nhân khẩu phục vụ lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người dân trên

địa bàn tỉnh. Thông tin dữ liệu cụ thể cụ thể từng cơ sở y tế theo

Mã KCB
Tên 

CSKCB

Năm 2020 Năm 2021

Dữ liệu 

BHXH

Dữ liệu 

HSSK
Tỷ lệ

Dữ liệu 

BHXH

Dữ liệu 

HSSK
Tỷ lệ

Tổng cộng 1.828.691 985.988 54% 1.895.141 586.959 31%

THỐNG KÊ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU KCB HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ

Đánh giá: Một số đơn vị có kết quả liên thông tốt: Bệnh viện mắt Huế, Bệnh viện 

Thành Phố Huế, Bệnh viện đa khoa chân mây, Bệnh viện Phong điền, Bệnh viện 

phong da liễu,Trạm Y tế xã Hương Hữu, Trạm Y tế xã, Phú An,Trạm Y tế Xã Lộc 

Bình 



TỔNG HỢP LIÊN THÔNG DỮ LIỆU TIÊM CHỦNG  LÊN HSSK 

STT
Mã địa 

bàn
Tên điạ bàn

Liên thông tiêm chủng

Số lượng Thành công Đang xử lý Thất bại

Tỷ lệ 

thành 

công

1 474 Thành phố Huế 1.245.338 799.308 424.605 21.425 64,18%

2 482 Huyện Phú Lộc 508.725 325.395 173.582 9.748 63,96%

3 478 Huyện Phú Vang 460.122 294.313 156.833 8.976 63,96%

4 477 Huyện Quảng Điền 332.081 212.366 113.255 6.460 63,95%

5 479 Thị xã Hương Thủy 332.090 212.098 113.444 6.548 63,87%

6 476 Huyện Phong Điền 292.941 186.205 99.995 6.741 63,56%

7 480 Thị xã Hương Trà 227.688 144.594 77.725 5.369 63,51%

8 481 Huyện A Lưới 163.835 104.265 55.880 3.690 63,64%

9 483 Huyện Nam Đông 90.457 57.110 30.772 2.575 63,13%

Tổng cộng 3.653.277 2.335.654 1.246.091 71.532 63,93%



THUẬN LỢI KHÓ KHĂN 

1. Thuận Lợi: 

 Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nên việc triển khai được

truyền thông sâu rộng tất cả các địa bàn trong tỉnh.

 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Viettel tổ chức thực hiện xây

dựng hệ thống cũng như các kế hoạch đào tạo chuyển giao.

 Hệ thống do Viettel xây dựng dựa trên các yêu cầu từ Bộ Y tế cũng như các

yêu cầu của tỉnh do đó đáp ứng được nhu cầu quản lý của đơn vị.

 Sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ y tế, sự chỉ đạo của Giám đốc các Trung

tâm Y tế, sự phối hợp của UBND các huyện, thành.

2. Khó Khăn

 Tỷ lệ hồ sơ đẩy lên trong hai năm qua rất thấp không đồng đều giữa các

đơn vị.

 Việc khai thác, tra cứu dữ liệu hồ sơ sức khỏe còn hạn chế, chưa có hướng

dẫn quy định về trách nhiệm, quy chế sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử.

 Hiện nay chưa có nguồn dữ liệu định danh người dân chuẩn được cung cấp

từ Bộ y tế nên việc triển khai đang lấy từ nhiều nguồn (BHYT, Dân số,..)

dẫn đến dữ liệu không đủ, còn nhiều sai sót.

 Việc định danh dữ liệu qua hệ thống CCCD đang chờ hướng dẫn từ hai Bộ

Y tế, Bộ Công An.



NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO 

 Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Hồ sơ sức khỏe điện tử

trong phạm vi toàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

 Hồi cứu dữ liệu các năm 2020, 2021

 Tiếp tục cập nhật thông tin khám chữa bệnh của người dân tại các

trạm y tế xã, phường, thị trấn trên phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện

tử

 Kiểm tra giám sát việc liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa

02 hệ thống: Hồ sơ sức khỏe điện tử và HIS để phục vụ kịp thời

công tác chẩn đoán và điều trị bệnh tại các cơ sơ y tế

 Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của

từng người dân. Hoàn thiện các báo cáo ngành nâng cao theo yêu

cầu của Bộ Y tế và phục vụ công tác quản lý tại tỉnh

 Mục tiêu kết nối tới 100% cơ sở khám chữa bệnh (trong và ngoài

công lập) để lịch sử khám bệnh của người dân được cập nhật đầy

đủ.

 Kết nối dữ liệu với CCCD



KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 Các cơ sở khám chữa bệnh: Tiếp tục công tác đồng bộ dữ

liệu hệ thống, sức khỏe theo định kỳ ngày, hồi cứu dữ liệu

đang còn thiếu.

 Sở Y tế: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hoàn thiện các thủ 

tục theo đề án của UBND tỉnh 


